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Алипи Николов Матеев е роден на 17 май 1914 г. в с.Челопеч, Пирдопска околия
в будно семейство. Баща му е бил учител, а майка му, чийто баща след Априлското
въстание е бил заточен в Диарбекир, е била със завършен навремето първи клас
(сега – пети). Алипи е шестото дете в многодетно семейство със 7 деца. Закърмен с
духа и традициите на Възраждането, той още на 6 годишна възраст сам се научава
да чете и пише. Завършва прогимназия в Челопеч, където под влияние на своя
учител по математика Ч. Клисаров – много добър математик и строг преподавател
– той обиква математиката завинаги.

След завършване на Пирдопската смесена непълна гимназия (където също има
много добър учител по математика – Пестрецов) и след успешно положен приемен
изпит Алипи продължава учението си във Втора софийска мъжка гимназия. Тук
той отново има късмет с учителя си по математика Божин Танчев, който бил буден
учител и полагал особени грижи за интересуващите се от математика ученици. През
1932 г. Алипи завършва гимназията с отличен успех, но силното му желание да
следва математика не може да се осъществи – семейството не може да му осигури
издръжка през четирите години на следване. През лятото Алипи случайно прочита
във вестника, че Министерството на народното просвещение обявява конкурс за
следване в Софийския университет за деца на учители.

Понеже за специалността математика не се предвиждало стипендия, той се явява
на конкурса за стипендия по физика и получава такава за четири години. Тогава,
1932 г., много от учебните дисциплини са били еднакви за физици и математици и
лекциите по тях те са слушали заедно. Алипи посещава лекциите и на двете спе-
циалности. През 1936 г. той завършва специалност физика с отличен успех, а през
следващата 1937 г. завършва и специалност математика с отличен успех.

През учебната 1937/38 г. А. Матеев е учител в Стажантския институт, а през
есента на 1938 г. заминава на специализация с френска стипендия по теория на
функциите при Пол Монтел в Париж в Сорбоната. Не завършва специализацията
си докрай поради започването на Втората световна война. А. Матеев напуска Па-
риж в края на май 1940 г., малко преди нахлуването на хитлеристката армия там.
От месец юли на същата година до края на септември 1943 г. работи като научен
сътрудник в Централния метеорологически институт. От есента на 1943 г. води уп-
ражнения към катедрата по геометрия в Софийския университет. През септември
1944 г. става редовен асистент към катедрата по геометрия, а през 1947 г. – старши
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асистент. С хабилитационната си работа „Върху някои въпроси на диференциалната
геометрия на кривите и линейните повърхнини в елиптичното пространство“ [9] А.
Матеев става доцент през 1951г. В средата на 1962 г., след проведен конкурс, той по-
лучава званието професор по геометрия в Софийския университет. До края на своя
жизнен път – 7 декември 1979 г., той работи всеотдайно като учен, преподавател,
администратор и общественик.

Още като студент по физика името на А. Матеев се появява в излизащия тога-
ва Физико-математически вестник, където той често решава или дава нови зада-
чи. Първата научна изява на А. Матеев е колективната публикация с Л. Илиев (и
двамата студенти втори курс) във Физико-математически вестник за намиране на
елементарно пълно решение на целите корени на едно уравнение, което е частен
случай на уравнението на Пел. Тази публикация бива веднага цитирана от проф. Н.
Обрешков в негова научна статия.

По време на специализацията си в Париж (1938-1940) А. Матеев се запознава
с нормалните фамилии на Пол Монтел, с работите на Фридрих Рис върху субхар-
моничните функции и с работите на Ели Картан върху диференциалните форми,
които тогава се наричат външни форми. А. Матеев е първият, който пренася у нас
методите на Ели Картан.

Благотворно влияние за по-нататъшното развитие на А. Матеев като учен и пре-
подавател оказва специализацията му в СССР през учебната 1967/68 г. в Московс-
кия държавен университет, в школата на големия съветски геометър Г. Ф. Лаптев.

Научните изследвания на проф. А. Матеев са в следните области: приложение
на статистическите методи в метеорологията, теория на потенциала, комплексен
анализ, диференциална геометрия, елементарна математика. Автор е на 6 учебника
и 56 научни и научно-популярни статии.

Проф. А. Матеев участва в редица международни конгреси, симпозиуми, кон-
ференции у нас и в чужбина. Бил е представител на България в Международния
математически център „Стефан Банах“ в Полша и активен член на Балканския
математически съюз и СНРБ.

Преподавателската дейност на проф. А. Матеев е разнообразна и богата. Во-
дил е както упражнения (като асистент), така и лекции (като доцент и професор)
по всички задължителни геометрични дисциплини – аналитична, проективна, деск-
риптивна, диференциална и елементарна геометрия. Водил е упражнения и по висш
анализ и висша алгебра. Чел е лекции и по диференциално и интегрално смятане
на химици. Чел е също така и спецкурсове (някои и в Пловдивския университет) по
елиптична геометрия, теория на външните диференциални форми и приложения в
диференциалната геометрия, локална теория на групите на Ли. Със съдържателни-
те си и достъпни за аудиторията лекции, с умението си да им създава колорит чрез
вмъкване на хумор, проф. А. Матеев е обичан и уважаван от студентите.

Огромна е административната и обществена дейност на проф. А. Матеев. Той е
заместник-декан на Физико-математическия факултет през два мандата (1954-1958,
1961-1963). Първи декан е на Математическия факултет (1963-1967). Ръководител
е на катедрата по обща и приложна математика (1958-1971), на сектора по матема-
тическо образование (1971-1979) и на сектора по геометрия към ЕЦММ (1977-1979).
Проф. А. Матеев е първият председател на Българското математическо дружество
(1971-1972), заместник-председател е на Съюза на математиците в България до пос-
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ледния си ден, основател и главен редактор е на сп. Математика (1962-1977). Мно-
гократно е ръководител на българския екип в международните ученически олим-
пиади по математика. Неговите заслуги за популяризирането на математиката, за
развитието и модернизирането на образованието по математика в средното училище
са големи.

За своята научна, учебно-преподавателска, административна и обществена дей-
ност проф. А. Матеев е награждаван с редица правителствени награди – Заслужил
деятел на науката (1975), орден „Кирил и Методий I степен“ (1962, 1979), орден
„Народна република България II степен“ (1962), I степен (1979).
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